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COMUNICAT
Parohia Greco-Catolică Budeşti, reprezentată prin preot Călin Hosu, aduce la cunoştinţa opiniei
publice naţionale şi internaţionale următoarea discriminare şi violare a drepturilor omului, cu
ramificaţii anti-semite, practicată de primăria localităţii Budeşti:
Deşi Comisia Judeţeană Maramureş Pentru Aplicarea Legii Nr. 18/1991 a Fondului Funciar
(CJALFF) a hotărât să primim 5 hectare de teren pe vechiul amplasament, Primăria Budeşti ne
forţează să primim în posesie pământ care a aparţinut unor familii de evrei din localitate deportate în
lagărele de exterminare naziste.
Parohia Greco-Catolică Budeşti a avut în posesie în 1948, anul desfiinţării Bisericii Greco-Catolice, 2
biserici de lemn şi cca. 17 hectare de teren, proprietăţi care au fost preluate de Statul comunist şi date
în folosinţă Bisericii Ortodoxe Române.
În anul 1999 CJALFF, prin hotararea nr. 9866 din 29.04.1999 (ataşată în anexă), a hotărât
reconstituirea dreptului nostru de proprietate asupra a 5 hectare de teren pe care care l-am avut în
1948. Cu toate acestea, primăria comunei Budeşti ne-a silit să primim în schimbul terenurilor noastre,
pe care le-a dat Bisericii Ortodoxe Române, terenuri care au aparţinut unor familii de evrei din
localitate.
Parohia Greco-Catolică Budeşti a refuzat primirea acestor terenuri pentru că ni se făcea o nedreptate
atât nouă cât şi urmaşilor familiilor de evrei care au fost exterminaţi în lagărele de concentrare naziste.
Menţionăm că există un titlu de proprietate pe aceste terenuri eliberat de Primăria Budeşti pe numele
nostru, titlu pe care însă am refuzat să-l ridicam de la Primărie pentru că aceste proprietăţi nu sunt ale
noastre şi de drept aparţin comunităţii evreieşti.
Din 2 biserici greco-catolice şi cca. 17 hectare de teren confiscate de Statul comunist în 1948, până în
prezent nu am primit nimic, iar ce ni s-a oferit am refuzat să primim pentru că nu este al nostru. În
momentul de faţă ne ţinem slujbele religioase într-o casă particulară în timp ce cele doua biserici ale
noastre stau închise, comunitatea ortodoxă având propria biserică pe care a construit-o după 1989.
Facem apel cu aceasta ocazie către toate organizaţiile naţionale şi internaţionale pentru a lua atitudine
împotriva acestor abuzuri, specifice unui stat totalitar, care încă mai sunt practicate de reprezentanţii
Statului Român şi discriminare la care sunt supuse minorităţile din România.
Administrator parohial
Pr. Călin Hosu
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